
 
 

การเลี้ยงปลาสวยงาม 
    ปลาก็ถือเป็นสัตว์เล้ียงยอดฮิตอีกหนึ่งชนิดของคนทุกวันนี้ เพราะว่าปลามีความสวยงาม ความสดใส เล้ียงดี 
เล้ียงง่าย แถมยังสามารถเสริมฮวงจุ้ย เสริมทรัพย์สิน และเสริมความมั่งค่ังให้กับผู้ท่ีเล้ียงดูได้ด้วย ดังนั้น คน
ส่วนใหญ่จึงนิยมเล้ียงปลาเพื่อเสริมดวงทางการเงินกันมาก ๆ โดยถ้าหากใครยังไม่รู้ว่าการเล้ียงปลาช่วยเสริม
ดวงได้อย่างไร แล้วควรเล้ียงปลาชนิดไหน จ านวนเท่าไร และวางอ่างเล้ียงปลาตรงไหนดี วันนี้ส านักงานประมง
จังหวัดนครนายก ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการเล้ียงปลามงคลให้เงินไหลเข้าบ้านมาฝากครับ 

      การเล้ียงปลาเป็นการเสริมฮวงจุ้ยด้านการเงินท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากค าว่าปลาในภาษาจีนคือ 
"หยู" พ้องกับค าว่า "อุดมสมบูรณ์" ท าให้ปลาและน้ ากลายเป็นสัญลักษณ์ของความร่ ารวยและอุดมสมบูรณ์มา
เนิ่นนาน นอกจากนี้ปลายังเป็นสัตว์ท่ีต้องว่ายทวนน้ าและกระโดดข้ามน้ าตกเพื่อท่ีจะผสมพันธุ์ จึงท าให้ปลา
เป็นตัวแทนของความพยายามและความก้าวหน้า รวมถึงถ้าหากปลาอยู่ด้วยกันเป็นคู่ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของ
ความซื่อสัตย์อีกด้วย ปลาท่ีนิยมเล้ียงมีอยู่หลายชนิด ขอยกตัวอย่างให้เห็นซัก 4-5 ชนิด 

1. ปลามังกร (Arowana) 

     ด้วยความท่ีมีลักษณะคล้ายกับมังกรจีน จึงท าให้ปลามังกร (Arowana หรือ Dragonfish) มีราคาค่อนข้าง
สูงและถูกน าไปใช้เป็นตัวแทนของความร่ ารวย รวมถึงยังสามารถส่ือถึงพลังและอ านาจ เนื่องจากพฤติกรรม
ของปลาพันธุ์นี้ท่ีค่อนข้างจะโตเร็ว โดดเด่น มีอิทธิพล และมีพละก าลังมาก 
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2. ปลาคาร์พ (Koi) 

     ปลาคาร์พถือเป็นปลามงคลยอดนิยมอีกหนึ่งชนิด เพราะในภาษาจีนจะออกเสียงว่า "หยูหล่ี" ซึ่งพ้องกับค า
ว่า "มั่งค่ัง" อีกท้ังยังมีสีสันให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีเหลือง สีน้ าเงิน สีขาว และสีด า โดยสีต่าง ๆ ก็
ล้วนมีความหมายดี ๆ แถมยังดูสวยงามน่ามอง 

 

3. ปลาทอง (Goldfish) 

     แน่นอนว่าปลาทองต้องเป็นปลายอดนิยมส าหรับการเล้ียงเพื่อเสริมดวงการเงินแน่ ๆ เพราะมีช่ือและสีท่ีส่ือ
ถึงส่ิงดี ๆ อย่างความร่ ารวยและความมั่งค่ัง 

 

4. ปลาหมอส ี

     ปลาหมอสีถือเป็นปลามงคลท่ีผู้คนนิยมเล้ียงอีกหนึ่งชนิด เพราะมีโหนกท่ีโดดเด่นและสีสันท่ีสดใส แถมยัง
เป็นปลาท่ีมีลักษณะตรงตามความเช่ือของชาวจีนว่าเป็นตัวแทนแห่งความมั่งค่ัง ความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ 
และการมีชีวิตท่ียืนยาว รวมถึงในภาษาจีน ปลาหมอสียังเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ หล่อฮัง (Luo Han) ซึ่งถือเป็นช่ือ
ท่ีดีมากอีกด้วย  

 

 

 



 

5.ปลาตะเพียนทอง 

     เป็นปลาท่ีคนไทยรู้จักกันดี โดยบริโภคเป็นอาหารมายาวนาน สมัยโบราณถือเป็นปลาน าโชค จึงนิยมน ามา
เล้ียงเป็นปลาแห่งโชคลาภ มีการน าใบลานมาสานเป็นรูปปลาตะเพียนทอง เพื่อน าไปแขวนเพื่อเป็นสิริมงคลให้
ท ามาค้าขายดีและมีความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากปลาตะเพียนทองเป็นปลาท่ีมีสีสันสวยงามสะดุดตา ปัจจุบัน
จึงนิยมเล้ียงเป็นปลาสวยงามและเป็นสัตว์น้ าประจ าจังหวัดนครนายก 

 

 

จ านวนปลาที่เลี้ยง 
     ตามหลักฮวงจุ้ยเช่ือว่า เราควรเล้ียงปลาท้ังหมด 9 ตัว โดยแบ่งออกเป็นปลาท่ีมีสีสันสว่างสดใส 8 ตัว และ
ปลาสีด าอีก 1 ตัว เนื่องจากปลาสีสว่างเป็นตัวแทนของพลัง โชคลาภ และความก้าวหน้า รวมถึงเลข 8 ยังเป็น
เลขแห่งความร่ ารวยด้วย ส่วนสาเหตุท่ีต้องเล้ียงปลาสีด าไว้อีก 1 ตัว เป็นเพราะเช่ือกันว่าปลาสีด าจะคอยขวาง
และรับเอาส่ิงช่ัวร้ายไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับคนในบ้านนั่นเอง ซึ่งถ้าหากพบว่าปลาในบ้านตาย
โดยไม่มีสาเหตุ ก็จะหมายถึงปลาตัวนั้น ๆ ได้รับเอาส่ิงไม่ดีไปแทนคนแล้ว ให้เรารีบเคลียร์ปลาตัวท่ีตายออก
ทันที พร้อมกับอย่าลืมหาตัวใหม่มาเล้ียงแทนด้วย 



 
          ส่วนถ้าใครท่ีไม่อยากเล้ียงปลามากถึง 9 ตัว ก็สามารถเล้ียงปลาตามจ านวนท่ีต้องการได้ โดยจ านวน
ปลาท่ีเล้ียงสามารถส่ือถึงส่ิงดี ๆ ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 
          ปลา 1 ตัว : การเริ่มต้นใหม่ 
          ปลา 2 ตัว : ความรักและความซื่อสัตย์ 
          ปลา 3 ตัว : ความเจริญก้าวหน้า 
          ปลา 6 ตัว : โชค 
          ปลา 8 ตัว : ความร่ ารวย มั่งค่ัง และอุดมสมบูรณ์ 
          ปลา 9 ตัว : เป็นตัวเลขท่ีดีท่ีสุด ท่ีส่ือถึงชีวิตท่ียืนยาว 

เลือกสถานที่ 
  
   ก่อนซื้อตู้ปลา ควรก าหนดจุดหรือบริเวณภายในบ้านหรืออาคารส าหรับเป็นท่ีต้ังตู้ปลาเสียก่อน วัดขนาดความกว้าง
ความสูงของสถานท่ี ให้แน่นอนแล้วจึงไปหาซื้อตู้ท่ีมีขนาดพอเหมาะกับสถานท่ีต้ัง  จุดท่ีเหมาะส าหรับต้ังตู้เล้ียงปลา    
ควรเป็นท่ีอากาศถ่ายเทสะดวกถ้าได้ท่ีมีแสงแดดตอนเช้าส่องถึงจะดีมาก เพราะแสงแดดยามเช้าจะท าให้สีของปลา    
เข้มข้ึน ตรงกันข้ามกับแสงแดดยามบ่ายจะท าให้สีของปลาจางลงและท าให้เกิดตะไคร่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นแล้วจุดต้ังตู้
เล้ียงปลาควรอยู่ตรงท่ีสามารถถ่ายน้ าได้สะดวก เราต้องก าหนดวัสดุอุปกรณ์ของตู้ปลาท่ีใช้ ให้เหมาะกับสถานท่ี  
 

                                                        

                                             
 
 
 
                                              
 



ตู้เลี้ยงปลา 
 
   ตู้เล้ียงปลาควรพิจารณาเลือกตู้ท่ีมีรูปทรงและขนาดให้เหมาะสมกับพื้นท่ีท่ีเลือกไว้ อย่างไรก็ตามขนาดของตู้ไม่ควร
เล็กเกินไปถ้าต้องการจะตกแต่งตู้ด้วยพรรณไม้น้ าและวัสดุอย่างอื่นเช่นก้อนหิน หรือขอนไม้  ตู้เล้ียงปลาปัจจุบันนิยม
ใช้กันอยู่ 2 ชนิด คือ ตู้ท่ีท าด้วยแผ่นกระจก และตู้ท่ีหล่อขึ้นจากอะคริลิกใส ตู้กระจกมีข้อดีตรงท่ีไม่เป็นรอยขีดข่วน
ง่ายเวลาท าความสะอาด แต่เสียตรงท่ีมีน้ าหนักมาก เคล่ือนย้ายล าบาก และมีรอยต่อตรงมุมตู้  ส่วนตู้อะคริลิกมีข้อดี
ตรงท่ีมีความใสมากกว่าแผ่นกระจก ไม่มีรอยต่อตรงมุมตู้น้ าหนักเบา มีความยืดหยุ่น สามารถท ารูปทรงต่างๆได้ แต่มี
ข้อเสียท่ีราคาแพง เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายและถ้าเป็นอะคริลิกคุณภาพต่ าเมื่อใช้ไปนาน ๆ  จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองชา
ด้วยเหตุนี้ตู้กระจกจึงยังได้รับความนิยมมากกว่า 
 

                   
 

                                ตู้กระจก                                                           ตู้อะคริลิค 
 

 
การจัดเตรียมตู้ปลา 
 
   ตู้ปลาท่ีซื้อมาใหม่จะต้องล้างท าความสะอาดแล้วใสน้ าแช่ท้ิงไว้ 2-3 วัน ระหว่างท่ีใส่น้ าแช่ไว้ควรตรวจสอบดูว่ามี
การรั่วซึมท่ีใดบ้างหรือเปล่า ถ้ามีก็จัดการซ่อมแซมให้เรียบร้อยเสียก่อน หลังจากนั้นถ่ายน้ าท่ีแช่ไว้ออกให้หมด เช็ดให้
แห้งแล้วน าไปวางเข้าท่ีท่ีเตรียมไว้ การเคล่ือนย้ายตู้ปลาควรใช้มือช้อนเข้าไปในตู้แล้วยก อย่าจับขอบด้านบนแล้วยก
เป็นอันขาด เพราะอาจท าให้แผ่นกระจกด้านข้างโย้ไปมาจนกาวยึดรอยต่อเกิดการรั่วซึมหรือช ารุดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เตรียมแผ่นกรอง 
 
   กรณีตู้มีแผ่นกรองใต้ตู้ ก่อนน าแผ่นกรองมาใช้จะต้องท าความสะอาดเสียก่อนเนื่องจากแผ่นกรองท าด้วยพลาสติกท่ี
ใช้สารเคมีในขบวนการผลิต ถ้าไม่ล้างออกให้หมดอาจเป็นอันตรายต่อปลา จากนั้นน าแผ่นกรองประกอบเข้ากับท่อ
ระบายอากาศ ต่อสายยางจากปั้มลมเข้ากับท่อลมข้างท่อระบายอากาศ แล้วเอาแผ่นกรองวางแนบกับพื้นตู้  
   กรณีมีตัวกรองภายในเครื่อง การท าความสะอาดก็เช่นเดียวกัน โดยตัวท าความสะอาดแบบละเอียดช้ันบนจะเป็น
แผ่นใยแก้วกรอง ส่วนตัวท าความสะอาดแบบหยาบจะใช้ไบโอบอล หรือปะการัง เศษหินภูเขาไฟ ท้ังนี้ต้องน ามา   แช่
น้ า เพื่อให้วัสดุคายความเค็ม และระวังเรื่องระดับน้ าล้น ต้องหมั่นคอยดูไม่ให้น้ าภายในตู้ระเหย จนไม่สามารถล้นไป
ยังตัวกรองได้ มิเช่นนั้นอาจท าให้ปั้มน้ าเสียได้ 
 

                     
 

                            
 
การเตรียมพื้นตู้ 
 
   วัสดุท่ีใช้ปูพื้นตู้โดยมากนิยมใช้ทรายหยาบหรือกรวดขนาดเล็ก ไม่ควรใช้ทรายละเอียด เพราะจะท าให้
ประสิทธิภาพการกรองลดลง ตกตะกอนและเศษของเสียยังตกค้างอยู่บนพื้นผิวทราย เป็นสาเหตุให้น้ าขุ่น ควรใช้
กรวดขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร ป้องกันการคุ้ยของปลาและควรเลือก
กรวดท่ีไม่มีเหล่ียมแหลมคมและปราศจากเศษเปลือกหอย เพื่อป้องกันปลาบาดเจ็บเมื่อว่ายไปชน ก่อนน ากรวดมาใช้
ปูพื้นตู้ปลา จะต้องล้างให้สะอาดจนหมดเศษดินหรือส่ิงแปลกปลอม หรือให้เหลือน้อยท่ีสุด จากนั้นแช่น้ าท้ิงไว้        
2-3 วัน เพื่อก าจัดความเค็มท่ีอาจติดมากับกรวด ถ้าจะให้ดีก็ควรเอากรวดมาลวกน้ าร้อนในถังแช่ท้ิงไว้ประมาณ    



10-15 นาที เพื่อใหน้้ าร้อนแทรกซึมเม็ดกรวดได้ท่ัวถึง แล้วจึงน ามาล้างน้ าเย็นให้สะอาดก่อนน าไปใช้ น ากรวดท่ีล้าง
สะอาดแล้วไปเทใส่ตู้กลบทับแผ่นกรองให้มิดและหนาอย่างน้อย 3 นิ้ว (กรณีตู้มีแผ่นกรอง) ท่ีนิยมกันมากจะปูพื้นให้
ระดับกรวด ด้านหลังตู้สูงกว่าด้านหน้า พื้นกรวดท่ีมีลักษณะเอียงลาดแบบนี้เมื่อนานไป กรวดท่ีอยู่ระดับสูงจะเล่ือน
ไหลลงมาอยู่ท่ีระดับเดียวกันเป็นพื้นราบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาควรหาอะไรมากั้นดักเอาไว้เป็นช่วง ๆ เช่น ขอนไม้ หรือ
อุปกรณ์ตกแต่งตู้ 
 
ขั้นตอนการเตรียมตู้ปลา 
 
1. ใส่กรวดทับลงไปบนแผ่นกรอง 
2. เกล่ียกรวดให้เต็มพื้นตู้ 
3. ปรับระดับช้ันกรวดสูงต่ าตามต้องการ 
4. ตกแต่งด้วยก้อนหิน ขอนไม้ ตามชอบ 
5. ใส่น้ าโดยใช้พลาสติกหรือชามรองกันทรายกระจายข้ึนมา 
6. ถ้าต้องการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้น้ าใส่น้ าลงไปประมาณ 1 ใน 3 ก่อน 
7. เริ่มปลูกต้นไม้น้ าท่ีเป็นฉากหลังก่อน 
8. ปลูกต้นไม้น้ าระดับกลางตู้ 
9. ปลูกต้นไม้น้ าขนาดเล็กไว้ด้านหน้าตู้ 
10. หลังจากปลูกต้นไม้น้ าหมดแล้วให้ถ่ายน้ าท้ิง 
11. ใส่น้ าสะอาดไปให้เต็มตู้แล้วช้อนเศษใบและกิ่งก้านไมน้้ าท่ีลอยอยู่ในน้ าออกให้หมด 
12. ตู้ท่ีจัดเสร็จแล้วแต่น้ ายังขุ่นอยู่ ต้องรอให้น้ าใสเสียก่อนจึงค่อยปล่อยปลาลงไปเล้ียง 
 
การตกแต่ง 
 
   อุปกรณ์ส าหรับตกแต่งตู้เล้ียงปลาต้องเลือกวัสดุท่ีไม่มีเหล่ียมคมไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน หรือขอนไม้และท่ีไม่ควรใช้
อย่างยิ่งคือ ปะการัง ซึ่งมีแง่แหลมคมมากมายเป็นอันตรายต่อปลา และมีความผิดตามพระราชบัญญัติ สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อุปกรณ์ตกแต่งทุกช้ินจะต้องผ่านการล้างท าความสะอาดเสียก่อนจึงค่อยน าไปใช้ เพื่อ
เป็นการป้องกันการเกิดโรคภายในตู้ปลา 
 
 
 
 
 



 
 
การใส่น้ าลงไปในตู้ปลา 
 
   ก่อนใส่น้ าลงไปในตู้ปลาควรเอาพลาสติกอ่อนคลุ่มพื้นตู้หรือเอาชามไปวางไว้ก้นตู้กันกรวดกระจายเพราะแรงน้ า 
เมื่อใส่น้ าลงไปในตู้ครั้งแรกจะขุ่นขึ้นมาทันทีควรถ่ายท้ิงแล้วเติมน้ าใหม่ลงไปถ้าต้องการจะตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ าก็ท า
เสียตอนนี้ หลังจากตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ าแล้วหากน้ าขุ่นมากก็ถ่ายออกแล้วเติมน้ าใหม่ลงไป พร้อมกันนี้ก็เปิดเครื่อง
ปั๊มลมเพื่อเติมออกซิเจนให้กับน้ าและให้ระบบการกรองเริ่มท างานทันที น้ าท่ีเหมาะสมส าหรับใช้เล้ียงปลาในตู้มาก
ท่ีสุด คือ น้ าประปา เนื่องจากผ่านการฆ่าเช้ือด้วยคลอรีนมาแล้วจึงมั่นใจได้ว่าไม่เป็นพาหะน าเช้ือโรค มาแพร่สู่ปลาท่ี
เล้ียง ส่วนน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ าจากบ่อ แม่น้ า คลอง   บึง ไม่เหมาะจะเอามาใช้เล้ียงปลาเพราะ
เส่ียงต่อจุลินทรีย์ที่ปะปนมากับน้ าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อปลา 

 

 
 
วิธีก าจัดสารคลอรีนในน้ าประปา 
 
   การก าจัดสารคลอรีนในน้ าประปาสามารถท าได้หลายวิธี เช่น เอาน้ าประปาไปพักไว้ในภาชนะส าหรับกักเก็บน้ า 
เช่น ตุ่ม ถัง หรือแม้แต่ตู้ท่ีจะเล้ียงปลาเป็นเวลาประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้คลอรีนระเหยไปจนหมด ระหว่างการพักน้ า
หากเป่าอากาศลงไปด้วยก็จะช่วยเร่งคลอรีนให้ระเหยเร็วยิ่งขึ้น วิธีก าจัดคลอรีนออกจากน้ าประปาท่ีสะดวกท่ีสุดก็คือ 
เปิดน้ าประปาผ่านเข้าไปในเครื่องกรองน้ าแล้วเอาน้ าท่ีออกมาไปใช้เล้ียงปลาได้เลย เนื่องจากเครื่องกรองน้ ามีผงถ่าน
คาร์บอน  (Activated carbon)  ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับคลอรีน สี และ กล่ินต่างๆ ท่ีละลายอยู่ในน้ าท าให้น้ าท่ี
ออกมาใสสะอาดปราศจากสีและกล่ิน การก าจัดคลอรีนออกจากน้ าประปาอีกวิธีหนึ่งคือ การใช้สารก าจัดคลอรีน   
สารที่มีว่านี้มีช่ือทางเคมีว่า "โซเดียมไธโอซัลเฟต" (soudiumthio-sulfate) 



การใช้สารก าจัดคลอรีนต้องท าตามค าแนะน าในฉลากข้างภาชนะบรรจุโดยเคร่งครัด ถ้าใช้มากเกินไปตัวสารก าจัด
คลอรีนเองจะกลับมาเป็นอันตรายต่อปลาท่ีปล่อยลงไปเล้ียงได้ และอาจเติมเกลือแกง เพื่อไม่ให้ปลาเครียดจนเกินไป 
ซึ่งถ้าปลาเกิดอาการเครียดอาจจะปล่อยเมือกออกมาจ านวนมาก ท าให้ปลาขาดสมดุลและตายในท่ีสุด 
 
 

 
 
การปล่อยปลาลงตู้ 
 
   ก่อนปล่อยปลาลงตู้เล้ียงควรสังเกตดูว่าน้ าสะอาดดีแล้วหรือยัง การปล่อยปลาลงตู้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยท่ีจะมองข้าม 
นักเล้ียงปลาตู้ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดของการเล้ียงปลา หากไม่รู้เทคนิคปลาอาจตายหรือไม่ยอมกินอาหาร 
สาเหตุเนื่องจากความแตกต่างของสภาพน้ าและอุณหภูมใินตู้กับสภาพน้ าในถุงปลาท่ีซื้อมา หากอุณหภูมิต่างกันเพียง
2-3 องศา อาจท าให้ปลาช็อคและตายได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของปลาอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล้างตู้ปลาขนาดเล็ก 
 
1. ถ่ายน้ าไว้ในกะละมัง หรือภาชนะท่ีสะอาด ท่ีใหญ่พอจะสามารถจุน้ าได้ครึ่งหนึ่งของตู้ และปลาท้ังหมดท่ีอยู่ในตู้  
พร้อมกับเปิดออกซิเจนให้ปลาด้วย 
2. หาภาชนะอีกใบ มารองน้ าท่ีเหลือเก็บไว้ 

3.น าวัสดุในตู้ออก ไม่ว่าจะเป็นส่ิงประดับในตู้ หรือหินรองตู้ ปั๊มน้ า สายท่อออกซิเจน หรือวัสดุกรอง มาล้างในน้ าจาก
ข้อ 2 ให้สะอาด 
4. เมื่อเอาวัสดุในตู้ออกจนหมดแล้ว ให้เริ่มท าความสะอาดตู้ โดยใช้ฟองน้ า อย่าพยายามใช้สก๊อตไบรท์ เพราะอาจท า
ให้ตู้เป็นรอยได้ ใช้ฟองน้ านิ่มๆ เช็ดจะดีท่ีสุด โดยใช้ร่วมกับน้ ายาล้างจาน หรือน้ าสบู่อ่อนๆ ก็ได้ เพื่อท่ีคราบสกปรก
จะล่ืนหลุดออกได้ง่าย  ถ้าคราบฝังแน่นมาก ก็แช่น้ าสบู่  หรือน้ ายาล้างจานท่ีผสมน้ าท้ิงไว้ สัก 15-30 นาที                
แล้วจึงขัดด้วยฟองน้ า หลังจากนั้น ล้างด้วยน้ าสะอาด และดูดน้ าออกให้หมดหรือใช้สายยางท ากาลักน้ า ให้บริเวณหัว     
ใหญ่กว่าสายยาง เพื่อความสะดวกในการดูดเศษผงจากก้นตู้ โดยไม่ท าให้หินหรือวัสดุรองก้นตู้หลุดออกมาตาม
กระแสน้ า  
5. เมื่อล้างตู้จนสะอาดแล้ว ให้น าส่ิงของท่ีออกมา จัดเรียงเข้าท่ีเดิม แล้วน าน้ าท่ีส ารองไว้ในครั้งแรก ถ่ายคืนกลับตู้ 
หลังจากนั้น น าน้ าใหม่ใส่ลงตู้ โดยค่อยๆ ใส่ทีละน้อย เพื่อให้ปลาปรับสภาพได้ทัน 
 
 
 
 
 



ล้างตู้ปลาขนาดใหญ่ 
 
1. น าฟองน า้ลงไปขดัภายในตู้ปลาหรือใช้ท่ีขดัตู้ปลาแบบแม่เหลก็ ให้ทัว่ทกุด้าน  ระวงัอย่าให้ปลาตกใจ 
2. ใช้สายยางท ากาลักน้ า เพื่อดึงน้ าออกจากตู้ปลา 

3. เติมน้ าใหม่ท่ีสะอาดและไม่มีคลอรีนลงไปทีละน้อย เพื่อให้ปลาปรับสภาพกับน้ าใหม่ 

     โดยวิธีท่ีสองนี้ หากท าเป็นประจ า อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง จะท าให้ ตู้ปลาสะอาดอยู่เสมอและปลาของเราจะ
ปลอดโรคได้ ไม่ต้องล้างแบบวิธีแรกบ่อยนัก 

                             

 

                    

โรคและการรักษา 
โรคท่ีมักพบในปลาสวยงามเป็นประจ า ได้แก่ โรคจุดขาว โรคเห็บระฆัง การป้องกันและรักษาโรคหลายชนิดจะคล้ายๆ กันเช่น 
โรคจุดขาว โรคตกเลือด โรคหมัดปลา โรคเห็บระฆัง ใช้ฟอร์มาลีน 20 – 25 ซีซีผสมน้ า 1,000 ลิตร โรคเห็บปลา หนอนสมอ 
ใช้ดิฟเทอแร็ก 0.5 – 0.75 กรัม ต่อน้ า 1,000 ลิตร. และควรเปล่ียนถ่ายน้ าและใส่ยาใหม่ ให้เช้ือโรคหลุดและก าจัดออกจากตัว
ปลาเร็วขึ้น 
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